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Tanulmányi területek a 2018/2019-es tanévre 

 

SZAKGIMNÁZIUM 
 

 

6061 
4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv 

vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 

szakmacsoport; élelmiszeripar ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés megszerzése: élelmiszeripari technikus 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított 

 

6062 
4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv 

vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság 

szakmacsoport; kertészet és parképítés ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés megszerzése: parképítő és –fenntartó technikus 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított 
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SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

 

6063 
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai 

kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés megszerzése: szőlész-borász. 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított 

 

6064 
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai 

kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után 

tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: kertész. 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított 

 

6065 
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai 

kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után 

tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: dísznövénykertész. 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított 
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6066 
3 szakképzési+2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai 

kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges; mezőgazdaság szakmacsoport; a szakképzési évfolyamok után 

tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: virágkötő és virágkereskedő. 

Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított 

 

 

 

A felvételi eljárás belső rendje 

 

Felvételi követelmények 

nincs központi felvételi vizsga 

 

A jelentkezők rangsorolásának módja, szabályai 

 

A jelentkezők rangsorolása a 8. félévi érdemjegyek alapján történik. 

  

A Nkt. 56 § (1) bek. alapján a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé 

teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól. 

 

Iskolánk 72 férőhelyes saját kollégiummal rendelkezik. 

 

Honlapunk címe: www.telekiszakkepzo.hu; www.daszk.hu 

 

 

http://www.telekiszakkepzo.hu/
http://www.daszk.hu/

